Decret
Atès l’article 4.8 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, el qual
disposa que és competència dels comuns la definició de les condicions d’instal·lació i de
conservació dels parcs naturals en el terme de la parròquia respectiva;
Atesa l’Ordinació del Parc natural de la vall de Sorteny, i en concret els articles 7, Normes de
protecció i 8, Règim d’infraccions;
Atès el que disposa el Pla rector del Parc natural de la vall de Sorteny;
Vista la diversitat biològica excepcional de la vall de Sorteny, i la necessitat de reforçar la
protecció d’aquesta àrea;
Atesa la modificació de l’Ordinació reguladora de determinades activitats al parc natural de la
vall de Sorteny, de data de 26 de maig de 2011, publicada al BOPA Núm. 36 de 8 de juny de
2011;
Atesa la necessitat d’introduir diversos canvis en el contingut del articles 2, infraccions lleus,
del article 3, infraccions greus i del article 4, infraccions molt greus;
Vista la voluntat de facilitar la lectura i comprensió de l’Ordinació reguladora de determinades
activitats al Parc natural de la vall de Sorteny;
El Comú d’Ordino, reunit en sessió ordinària de Consell de Comú de data 31 de maig de 2012
aprova el següent:
Decret
Article únic
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 de l’Ordinació reguladora de determinades activitats al Parc
natural de la vall de Sorteny, i es publica el text refós de dita Ordinació incloses totes les
modificacions realitzades.
Disposició final
Aquest decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al BOPA.

Text refós de l’Ordinació reguladora de determinades activitats al Parc natural de la vall de
Sorteny, del 2 de juliol de 2002, incloses totes les modificacions aportades des del 26 de
maig de 2011 fins avui

Article 1
Aquesta Ordinació té per objecte preveure les infraccions que es poden produir al Parc natural
de la vall de Sorteny, i també les sancions a què donen lloc. Les infraccions poden ser lleus,
greus i molt greus.
Article 2

Són infraccions lleus les següents:
1. Acampar fora dels llocs autoritzats per l’òrgan de gestió.
2. Estacionar en llocs prohibits i, en particular, al llarg de la pista d’accés al cap dels Graus,
excepte als llocs destinats a aquest efecte.
3. Practicar el senderisme fora dels camins marcats en els hàbitats descrits en l’annex 1 sense
autorització i en zona d’ús restringit.
4. Fer pícnic amb equipament especial (com taules plegables, etc.) fora dels llocs autoritzats.
5. Pertorbar el bestiar.
6. Encendre foc de campament sense autorització.

Article 3
Son infraccions greus les següents:
1. Circular per la pista amb un giny motoritzat en el sentit del portell de la canya de la Rabassa
cap al cap dels Graus fora dels horaris autoritzats.
2. Fer senderisme en una zona de reserva, excepte en els camins següents: borda refugi estany
de l’Estanyó; borda refugi Pas de la Serrera – collada dels Meners – pic de la Serrera; cap dels
Graus – planell dels Beços – pleta de Duedra – estany de l’Estanyó, pic de l’Estanyó, estany de
l’Estanyó – collada de Ferreroles.
3. Fer alpinisme en una zona de reserva, i a la resta del Parc sense autorització de l’òrgan de
gestió (la definició d’alpinisme s’inclou en la disposició addicional segona d’aquesta Ordinació).
4. Tallar un arbre d’un diàmetre (a 1,30 m de la base del tronc) menor de 30 cm.
5. Deixar escombraries i deixalles fora dels llocs de recollida.
6.Circular amb giny motoritzat sense autorització en les zones d’ús especial ZUE 4 i ZUE 5
7. Plegar bolets amb eines que poden alterar les capes superficials del sòl i la vegetació, i
afectar el sistema radicular de l’espècie.
8. Exercir com a guia de muntanya o acompanyant en muntanya sense l’acreditació lliurada per
l’Òrgan de gestió
9. Instal·lar arnes sense autorització.
10. Tallar arbres en propietat privada sense autorització
11. La pràctica de l’esquí de travessa, de l’esquí nòrdic i de les sortides amb raquetes de neu fora de les
zones permeses.
12. L’utilització del parc natural (els logos o qualsevol material de promoció o de comunicació
del Parc) com a reclam comercial aliè al Parc per una entitat privada, independentment del
suport utilitzat.

Article 4
Són infraccions molt greus les següents:
1. La destrucció, recol·lecció, tallada i desarrelament d’espècies vegetals, de l’espècimen sencer o d’alguna
de les seves parts per a ús comercial.
2. La destrucció, recol·lecció, tallada i desarrelament de qualsevol espècie vegetal, ja sigui de l’espècimen
sencer o d’alguna de les seves parts per a ús particular.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les d’ús tradicional, la collita de les quals es limita al consum propi
(recollides a l’annex 2).
3. Tallar un arbre d’un diàmetre (a 1,30m de la base del tronc) superior o igual a 30 cm, sense l’autorització
prèvia de l’òrgan de gestió.
4. Practicar l’heliesquí.

5. Circular amb un giny motoritzat en una zona de reserva o en els hàbitats d’interès de l’annex 1.
6. Realitzar una encesa de foc sense autorització.
7. Organitzar una competició esportiva en el Parc sense autorització.

Article 5
Sense perjudici de la imposició de les sancions establertes per la Llei del Codi de la circulació i
les normes que la desenvolupen, i altres normes de rang superior, les infraccions previstes en
aquesta Ordinació són sancionades amb les multes següents:
a) Les infraccions lleus, amb una multa de 50 a 150 euros.
b) Les infraccions greus, amb una multa de 151 a 300 euros.
c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 301 a 500 euros i comís immediat del vehicle
si es tracta de l’apartat 5 de l’article 4.
La reincidència, si es produeix dins del termini de 3 anys des que s’ha comès la darrera
infracció, suposarà l’aplicació del doble de la sanció aplicada.

Article 6
Són competents per efectuar les denúncies a les infraccions descrites en aquesta Ordinació els
agents de medi ambient i els agents de circulació del Comú d’Ordino.
Article 7
Les infraccions a aquesta Ordinació prescriuen al cap de 3 anys.
El termini de prescripció de la infracció es computa des del dia en què s’ha comès. El termini
de prescripció de la sanció comença a comptar l’endemà del dia en què adquireix fermesa la
resolució per la qual s’ha imposat.
Disposició addicional
S’entén per alpinisme fer ascensions a pics elevats difícilment accessibles, i escalar i fer
travesses d’alta muntanya per crestes o rutes sense camins marcats. Queda exclòs d’aquesta
definició l’ascens als pics de la Serrera i de l’Estanyó pels camins marcats.
Disposició derogatòria
Aquesta Ordinació deroga les normes anteriors de rang igual o inferior.
Disposició final
Aquesta Ordinació entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.

Ordino, 31 de maig de 2012
P.o. del Comú
La secretària general
Zita Barrio Lopez
Vist i plau
El Cònsol major

Bonaventura Espot Benazet
Annex 1
Llistat d’hàbitats d’interès
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

roques calcàries
tarteres
molleres
prats higròfils
prats de dall
megafòrbies
boscos de beç pubescent
boscos madurs
landes
prats alpins calcícoles
prats quionòfils

Annex 2
Llista d’espècies vegetals d’ús tradicional
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

el coscoll (Melopospermum peloponnesiacum)
el comí (Carum carvi)
l'espinac de muntanya (Chenopodium bonus-henricus)
l'origà (Origanum vulgare)
l'enciam de font (Saxifraga aquatica)
la salsafraja (Peucedanum ostruthium)
l'ortiga (Urtica dioica)
l'all junciforme (Allium schoenoprasum)
la xicoia (Taraxacum pyrenaicum)
la gençana groga (Gentiana lutea)
l'àrnica (Arnica montana)
la salsafraja (Peucedanum ostruthium)
els fruits de bosc
els bolets

